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alates selle moodustamisest 1917. a oktoobris. 1930. aastate terro-
ri käigus hävitati peaaegu kõik Lenini-aegsed liikmed ning pärast 
sõda olid seal ainult Stalini enda poolt nimetatud mehed. 

1952. a oktoobris peetud partei XIX kongressil moodustati 
poliitbüroo asemele NLKP KK presiidium ja selle liikmeskonda 
laiendati (1966. a muudeti keskkomitee presiidium uuesti poliit-
bürooks). Poliitbüroo liikmed võistlesid omavahel Stalini soosingu 
ja võimu pärast. 

Kuigi Nõukogude Liidu formaalne riigipea oli NSV Liidu 
Ülemnõukogu Presiidiumi esimees, siis sellel ametikohal tege-
lik võim puudus.

„Kohalikud ametnikud võistlesid omavahel külade-
le, linnadele, teatritele ja kolhoosidele Stalini nime 
omistamises. 1940. aastal võis NSV Liidu kaardil 
lisaks Stalingradile leida veel Stalinski, Stalinogors-
ki, Stalinabadi, Staliniiski, Stalinogradi ja Stalinauli 
linna. [---] Kui Keskkomitee sõjaeelsetel koosole-
kutel mainiti Stalini nime, olevat plaksutanud kõik 
kohalolijad. Sõda ja võit tõid kaasa uue pidurdamatu 
jumaldamislaine. 1945.–1953. aastal kultus lausa 
institutsionaliseeriti ja keegi ei söandanud seada 
kahtluse alla Stalini kui rahva isa ja võidu arhitekti 
kuvandit [---]“ 
Richard Overy. Diktaatorid. Hitleri Saksamaa ja Stalini Venemaa. 
Tlk Marek Laane. Tallinn: Varrak, 2007, lk 127–128.

Julgeolekuasutused ja Lavrenti Beria
Julgeolekuasutustel NSV Liidus oli väga suur võim. Stalin kutsus 
1938. a NKVD juhiks Lavrenti Beria. Järgmisel aastal sai ta ka po-
liitbüroo liikmekandidaadiks. 1945. a lõpus edutati ta Ministrite 
Nõukogu esimehe asetäitjaks, kus ta vastutas MGB ja MVD, aga 
ka riigikontrolli töö eest. 1945. a augustis oli tema tähtsaimaks 
ülesandeks saanud aga NSV Liidu tuumaprogrammi juhtimine. 
Õnnestunud tuumakatsetus 1949. a augustis tugevdas tema po-
sitsiooni. MGB, MVD ja riigikontrolli kuraatorina oli ta kõige pa-
remini informeeritud isik riigis ning teised poliitbüroo liikmed 
kartsid teda. 

Lavrenti Beria 
(1899−1953)

 Nõukogude postmark 1946. a

Simon Sebag  Montefiore. 
Stalin: punase tsaari 
õukond. Tlk Rein Turu. 
Tallinn: Varrak, 2005.
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piirkonnas. Teine, 1956. a Siinai sõda oli seotud Suessi kriisiga 
(vt 4.1. „Muutused rahvusvahelistes suhetes pärast Stalini surma“).

1964. a asutatud Palestiina Vabastusorganisatsioon (PLO, Pales-
tinian Liberation Organization), mille liidriks tõusis Yasser Arafat, 
oli Iisraeliga pidevas sõjaseisukorras. 1974. a tunnustas ÜRO peaas-
samblee PLOd palestiina rahva esindusena. 1988. a kuulutas Arafat 
välja Palestiina riigi, mida tunnustas enamik kolmanda maailma ja 
idabloki riike ning ka Rootsi ja Island. 

1967. a Kuuepäevases sõjas, mille algatasid araabia riigid, vallu-
tas Iisrael kogu Palestiina, st Gaza sektori, Jordani jõe läänekalda, 
Golani kõrgendikud ja Siinai poolsaare, ning alustas hõivatud ala-
del juudi uusasunduste rajamist. PLO asus ümber esmalt Jordaa-
niasse, seejärel Liibanoni ja alustas laialdaste terrorioperatsioo-
nidega. 1972. a Müncheni olümpiamängudel võtsid nad Iisraeli 
delegatsiooni pantvangi ja hukkasid 11 sportlast ja treenerit.

1973. a Jom Kippuri sõda oli araabia riikide ühine rünnak Iisraeli 
vastu, mille Iisrael tagasi lõi. Nüüd otsustasid araabia naftariigid 
kehtestada Iisraeli toetavate riikide vastu naftaembargo ja tõstsid 
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 jällegi ehitasid barrikaade. President de Gaulle’i sekkumine suutis 
rahutustele piiri panna, kuid jõu kasutamine oma noorte vastu 
kahandas ta populaarsust ja viis 1969. a tagasiastumiseni. Pariisi 
tudengitele avaldati toetust paljudes Euroopa linnades. 1968. a 
novembris hõivasid pahempoolsed Helsingi ülikooli üliõpilased 
korraks ka Helsingi Vana Üliõpilasmaja, kuid vastasseis lahenes 
soomelikult rahumeelselt.

Hävitava hoobi Nõukogude Liidu pretensioonile olla maailma 
kommunistliku liikumise liider andis „inimnäolist sotsialismi“ 
propageerinud Praha kevade lämmatamine. Praha kevad lõhestas 
sügavalt mitte ainult Moskvale kuulekad (ja rahastatud) mõju-
kad Hispaania, Itaalia ja Prantsuse kommunistliku partei, vaid ka 
Soome kommunistid. Selle tagajärjel tugevnesid Euroopa kom-
munistlikes parteides nn eurokommunistid, kes seadsid esikohale 
parlamentaarse võitluse. 

Pahemäärmuslik terrorism. Pahemäärmuslike terroriorgani-
satsioonide juured olid samuti 1960. aastate noorsooliikumises. 
Tuntumad neist olid Saksa Punaarmee Fraktsioon (RAF) ja Itaalia 
Punased Brigaadid.

RAF pälvis suure tähelepanu oma 1977. a aktsioonidega. Kevadel 
mõrvasid nad Saksamaa LV peaprokuröri, suvel ühe suurima Sak-
sa panga, Dresdner Banki juhatuse esimehe ja sügisel Saksamaa 
töösturite ja ettevõtjate üleriikliku ühingu esimehe. RAF teatas oma 
tegevuse lõpetamisest 1998. a.

Punaste Brigaadide tuntuim terroriakt oli endise peaministri 
ja kristlike demokraatide liidri Aldo Moro mõrvamine 1978. a. Pu-
nased Brigaadid läksid laiali 1988. a.

KÜSIMUSED JA ÜLESANDED

1. Millised olid Vietnami sõja otsesed ja kaudsed poliitilised, sotsiaal-
sed ja majanduslikud tagajärjed?

2. Selgita mõisted „sõja vietnamiseerimine“, „doominoteooria“.
3. Milles seisnes 1968. a Praha kevad ja selle distantseeritus NSV Liidu 

mudelist? Vastamisel kasuta õpiku teksti ja oma teadmisi NSV Liidust.
4.	 Mis	oli	nn	Brežnevi	doktriini	sisu	rahvusvaheliste	suhete,	aga	ka	

Ida-Euroopa riikide sisepoliitilises kontekstis?
5. Kuidas mõjutasid rahvusvahelisi suhteid hipiliikumine, noorsooliiku-

mised, eurokommunismi esiletõus?

Bob Dylan, „Blowin’ in 
the Wind“ (1963)

The Beatles, „All You 
Need Is Love“ (1967) 

Jimi Hendrix, „All Along 
the Watchtower“ (1968)

Creedence Clearwater Revi-
val, „Fortunate Son“ (1969)

John Lennon, „Ima-
gine“ (1971) 

Õpiku kasutajale

Hoiate käes lähiajaloo II kursuse õpikut, mis käsitleb maailma 
ajalugu alates Teisest maailmasõjast kuni tänapäevani. Õpikus 
antakse ülevaade sõjajärgse maailmakorralduse kujunemisest ja 
külma sõja tähtsamatest konfliktidest. Rahvusvaheliste  suhete 
kõrval on tähelepanu all nii USA ja teiste lääneriikide kui ka 
NSV Liidu ja idabloki riikide sisepoliitika. Eraldi alapeatükid 
käsitlevad Eesti okupeerimist Teises maailmasõjas, kohanemist 
ja vastupanu Eesti NSVs ning riikliku iseseisvuse taastamist NSV 
Liidu lagunemisel. Õpiku viimases peatükis kirjeldatakse pärast 
külma sõja lõppu maailma ajalugu mõjutanud sündmusi.

Õpiku põhiteksti liigendavad lisateadmisi sisaldavad rohelised 
tekstikastid ❶. Teiste autorite teoste katkendid asetsevad hele-
kollastes tekstikastides ❷. Õpiku teksti aitavad paremini mõista 
ajaloolised fotod, skeemid ja kaardid. Lehekülje servadelt leiate 
tähtsamate ajalooliste isikute portreed ja eluaastad. Samuti on 
lehekülje servadele lisatud viited teemakohasele kirjandusele 
❸, filmidele ❹ ja muusikapaladele ❺. Õpik koosneb seitsmest 
peatükist, mis on jagatud alapeatükkideks. Iga alapeatüki lõpus 
on küsimused ja ülesanded selle sisu kohta ❻. Erandi moodus-
tavad kaks teksti, mis on mõeldud lisalugemiseks. Tähtsamate 
mõistete selgitused leiate mõistesõnastikust, mis  on paigutatud 
õpiku lõppu. Mitmesugused lisamaterjalid on kättesaadavad 
õpikut toetavas e-keskkonnas.

❶
❷

❸

❺ 

❻

❹
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Eesti Teises 
maailmasõjas
1939. a 23. augustil kirjutasid Saksamaa välisminister Joachim 
von Ribbentrop ja NSV Liidu välisasjade rahvakomissar Vjatšeslav 
Molotov alla Saksamaa ja NSV Liidu mittekallaletungi lepingule. 
Lepingu salajane lisaprotokoll sai saatuslikuks Soomele, Balti 
riikidele, Poolale ja Rumeeniale. Kaks totalitaarset riiki jaotasid 
Ida-Euroopa omavahel mõjusfäärideks. Salaprotokolli järgi läks 
suurem osa Poolast ja terve Leedu Saksamaa mõjusfääri. NSV Liit 
sai IdaPoola, Soome, Eesti, Läti ja Rumeenia Bessaraabia provintsi.

Molotov allkirjastab 
Saksa maa ja NSV 
Liidu mitte kallale tungi-
lepingu 23. augustil 
1939 Moskvas.

1. 
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NSV Liit andis Poolalt vallutatud Vilniuse ja Vilniuse maakonna 
Leedule. Vilniuse küsimus oli Poola ja Leedu tüliõunaks kogu sõ-
dadevahelise aja vältel. Vilnius oli Leedu suurvürstiriigi ajalooline 
pealinn, kuid 1920. a hõivasid selle poolakad. Vilniuse küsimus oli 
pärssinud Balti riikide sõjalist koostööd, sest Eesti ja Läti pidasid 
Poolat oma tähtsaimaks liitlaseks Ida-Euroopas.

1. septembril 1939 ründas Saksamaa Poolat. NSV Liit tungis 
Poolasse 17. septembril, et võtta oma kontrolli alla Poola idaalad, 
kus elasid ukrainlased ja valgevenelased. Oktoobri alguseks oli 
Poola alistatud. Mõni päev varem, 28. septembril, kirjutasid Molo-
tov ja Ribbentrop alla Saksamaa ja NSV Liidu piiri ja sõpruslepin
gule. Muuhulgas loovutas Saksamaa lepinguga NSV Liidu mõjusfää-
ri ka Leedu, saades vastutasuks Poola Lublini vojevoodkonna.  

Soome
Rootsi

Slovakkia

Riigipiirid 1939. a augustis

Böömi- ja 
Määrimaa
protektoraat
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1.1.
Baaside aeg ja Eesti okupeerimine
Sõjaliseks suurvõimuks peetud Poola kiire purustamine Wehr-
machti poolt 1939. a septembris ning Prantsuse ja Briti armeede 
passiivsus rindel Saksamaa vastu näitas Balti riikidele, kuivõrd 
lootusetu on nende olukord vaatamata nii NSV Liidu kui ka Sak-
samaaga sõlmitud mittekallaletungilepingutele. 

24. septembril 1939 sõitis Eesti välisminister Karl Selter 
Moskvasse kaubanduskokkuleppele alla kirjutama. Kõnelustel 
nõudis aga NSV Liidu välisasjade rahvakomissar V. Molotov vas-
tastikuse abistamise leppe sõlmimist ja NSV Liidu sõjaväebaaside 
paigutamist Eesti territooriumile. Keeldumise korral ähvardati 
sõjalise jõuga ja anti mõista, et Saksamaa Eestit ei toeta. Nõudmist 
põhjendati väitega, et Eesti ei suuda tagada oma julgeolekut, sest 
oli lasknud Tallinna sadamast põgeneda Poola allveelaeval Orzeł. 
Allveelaev oli Tallinna saabunud 14. septembril ja rahvusvahelise 
mereõiguse järgi interneeritud kui sõdiva riigi sõjalaev neutraalse 
riigi sadamas. Kui NSV Liit 17. septembril Poolasse tungis, põgenes 
Orzeł Tallinnast. NSV Liit kasutas seda intsidenti ettekäändena, et 
süüdistada Eestit neutraliteedi rikkumises.

„26. septembril kell 15.35 kogunes valitsus presidendi eesistumi-
sel arutama Nõukogude Liidu nõudmisi. Koosolekut juhatas Päts, 
kohal olid kõik ministrid, sõjavägede ülemjuhataja, riigikontrolör, 
riigi sekretär, õiguskantsler ja Moskva saadik Rei. Siin väitis välis
minister, et Saksamaalt polnud otsitud mingit abi, et tekkinud 
olukorda kergendada, ja Läti saadikut oli informeeritud väga üld-
joontes. Sõjavägede ülemjuhataja rõhutas, et ükski suurriik ega ka 
naabrid ei saa Eestit tekkinud olukorras aidata. Laidoner oli selle 
poolt, et leping sõlmitaks. Koosoleku lõpus ütles president, et tema 
peab lepingu sõlmimist Nõukogude Liiduga paratamatuks, kuna 
eesti rahvas ja riik tuleb viia tervena läbi puhkenud sõjast. [---] Just 
sellel istungil, mitte Riigikogu komisjonide koosolekul, langetati 
otsus Nõukogude nõudmised vastu võtta ja volitati välisministrit 
vastastikuse abistamise leping sõlmida ja alla kirjutada.“ 
Magnus Ilmjärv. Hääletu alistumine. Tallinn: Argo, 2010, lk 570. 

Baaside aeg
28. septembril kirjutas välisminister K. Selter Eesti valitsuse voli-
tusel Eesti ja NSV Liidu vastastikuse abistamise  lepingule alla. 
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Soomlased survele ja ähvardustele ei alistunud ning 30. no-
vembril 1939 ründas NSV Liit Soomet. Algas Talvesõda, mille lõ-
petas vaherahuleping 13. märtsil 1940. Soome säilitas iseseisvuse, 
kuid pidi NSV Liidule loovutama Karjala kannase. Hanko poolsaa-
rele enam-vähem Paldiski vastas rajati NSV Liidu sõjaväebaas. See-
ga kontrollis Nõukogude Balti laevastik 1940. a kevadeks Lääne-
mere idarannikut Liepājast Läti rannikul kuni Ahvenamaani ning 
kogu Soome lahte.

Balti riigid olid endiselt iseseisvad, kuid pidid välispoliitikas 
arvestama NSV Liiduga. Eestlaste jaoks oli häbiväärseim sunnitud 
neutraliteet Talvesõjas – Eesti ei saanud Soomet aidata, kuid samal 
ajal rikkus NSV Liit Eesti neutraliteeti ja saatis oma pommitajad 
Eesti lennuväljadelt Soomet pommitama. 

Baltisakslaste ümberasumine (Umsiedlung)
1939. a oktoobris kutsus Hitler kõiki välismaal elavaid sakslasi 
Saksamaale pöörduma. Hirmust NSV Liidu sissetungi ees sulgesid 
sajandeid kogu Ida-Euroopas elanud saksa vähemuskogukonnad 
oma ettevõtted, koolid, ühingud, kultuuriasutused jm, müüsid 
maha oma vara ja järgnesid Hitleri kutsele. Sümboolselt lahkus 

Lepingu järgi paigutati Eestisse kuni 25 000 NSV Liidu sõja väelast. 
Baasid rajati Eesti saartele ning Haapsalu ja Paldiski ümbrusse. 
Viimasest sai Balti laevastiku tähtsamaid baase Soome lahel. Ok-
toobri alguses sundis NSV Liit samasugusele lepingule alla kirju-
tama ka Läti ja Leedu.

Nõukogude jalaväe 
saabumine Eestisse 
oktoobris 1939
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Balti riikide okupeerimine
1940. a aprillis ründas Saksamaa Taanit ja Norrat. Vaatamata nor-
ralaste visale vastupanule vallutati riik suve alguseks. 1940. a 
mais tungisid Saksa väed Luksemburgi, Hollandisse ja Belgiasse 
ning sealt edasi Prantsusmaale. Juuni keskel langes Pariis ja kuu 
lõpus Prantsusmaa kapituleerus. Nüüd oli suurem osa Euroopast 
Saksamaa ja tema liitlaste kontrolli all.

Samal ajal kui Saksa väed valmistusid vallutama Pariisi, alustas 
NSV Liit Balti riikide okupeerimist. Laupäeval, 15. juunil algas 
Tallinnas IV Balti nädal, kuhu kogunesid kolme Balti riigi kul-
tuuri-, majandus- ja poliitikategelased. Pool päeva varem, veidi 
enne keskööd, oli NSV Liit Leedule ultimaatumi esitanud, nõudes 
täiendava Nõukogude väekontingendi maalelubamist ja uue va-
litsuse moodustamist. Samasuguse ultimaatumi esitas NSV Liit 
pühapäeval, 16. juunil Eestile ja Lätile. Ettekäändeks toodi nii 
eelmisel aastal sõlmitud vastastikuse abistamise lepingu väidetav 
rikkumine kui ka Balti riikide omavaheline sõjaline koostöö, mille 
näiteks toodi muu hulgas Balti nädal. Kuigi Leedu, Läti ja Eesti 
valitsused võtsid ultimaatumi vastu, alustasid kümned tuhanded 
Punaarmee sõdurid 15. juunil sissetungi Leedusse. Esmaspäeval, 
17. juunil sisenesid Punaarmee diviisid Lätisse ja Eestisse. Algas 
Nõukogude okupatsioon.

esimene laev ümberasujatega Eestist samal päeval, kui reidile 
jõudsid Nõukogude sõjalaevad. Kokku lahkus Eestist ümberasuja-
tena umbes 14 000 inimest, kellele lisandus 1941. a kevadel veel 
7800 järelümberasujat.

Enamik järelümberasujaist 
olid eestlased. Saksa ametni-
kud, kes selleks ajaks juba 
okupeeritud Eestis koos Nõu-
kogude ametnikega ümber-
asumist korraldasid, ei olnud 
tähenärijad ja aktsepteerisid 
dokumente, mis kasvõi riiva-
misi saksa päritolule osutasid, 
näiteks luteri koguduste saksa 
pihtkondade leeritunnistusi.

 Baltisakslaste lah-
kumine Eestist
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Miks vastupanu ei osutatud? Selle üle on väideldud kolmveerand sa-
jandit ja seisukohad ulatuvad ratsionaalsetest argumentidest vande-
nõu teooriateni. Eelkõige oli „hääletu alistumise“ põhjuseid kolm.
1. Sõjaline vastupanu oli lootusetu nii väikeste relvajõudude kui 

ka vananenud relvastuse ja nappide varude tõttu. 
2. Välistoetuse puudumine – lääneriigid pidasid ise sõda Euroo-

pas ning Saksamaast oli saanud NSV Liidu liitlane. Soome oli 
NSV Liidult lüüa saanud, Rootsi oli neutraalne ja Balti riikide 
sõjaväed ei valmistunud ühiseks vastupanuks, sest vaenlase-
käsitus oli erinev. Eesti käsitas peavaenlasena NSV Liitu, Läti 
Saksamaad ja NSV Liitu ning Leedu Poolat ja Saksamaad.

3. Loodeti Saksamaa ja NSV Liidu konflikti peatsele puhkemise-
le ning iseseisvuse taastamisele pärast sõda. Eelkõige taheti 
vältida suuri inimkaotusi sõjas NSV Liidu vastu. Ida-Euroopas 
oli valikute kohta kolm näidet: Tšehhoslovakkia alistumine ja 
Poola kangelassurm, aga ka Soome tõrjevõit tohutute kaotuste 
hinnaga. Soome eeliseks oli palju suurem rahvastik ja sõjavägi 
ning kaitseks soodsamad loodusolud.

Reedel, 21. juunil, neli päeva pärast Punaarmee sissetungi, 
korraldati NSV Liidu saatkonna ja kohalike Nõukogude käsilaste 
juhtimisel Tallinnas ja veel mõnes linnas meeleavaldused, kus nõuti 
uue valitsuse ametissenimetamist. 19. juunil oli Tallinna saabunud 
Stalini eriesindaja Andrei Ždanov, kes dikteeris president Pätsile 
uue „rahvavalitsuse“ koosseisu. Valitsus astus ametisse 21. juuni 
õhtul. Nukuvalitsuse peaministriks sai arst ja pahempoolne literaat 
Johannes Vares, kirjanikunimega Barbarus. Riigi ja ühiskonna 
tähtsad sektorid (politsei, sõjavägi) olid kohe pärast okupatsiooni 
kommunistide ja NSV Liidu esindajate kontrolli alla võetud.

Eesti okupeerimine ei toimunud päris ilma vastupanuta. Praeguse 
Tallinna 21. Kooli hoones toimus tulevahetus. Koolimajja oli pai-
gutatud Eesti sõjaväe sidepataljon, mis oli pidanud oma kasarmu 
punaarmeelastele loovutama. Jõuk mässumehi tuli sõduritelt relvi 
ära võtma, kuid need avasid vastutule. Oli tapetuid ja haavatuid.

Ždanov ja 
juunikommunistid 
Nõukogude saatkonna 
rõdul Tallinnas 24. 
juulil 1940. aastal. 
Vasakult paremale: 
Neeme Ruus, Johannes 
Lauristin, Karl Säre 
ja Andrei Ždanov.
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Johannes Vares-Barbaruse nukuvalitsus koosnes nn juunikommu-
nistidest. Nii nimetatakse inimesi, kes asusid 1940. a juunis NSV 
Liidu poolt ette valmistatud riigipööret Eestis aktiivselt toetama. 
Vares-Barbaruse valitsuse liikmete seas polnud selle moodustamise 
ajal ühtki kommunisti, küll aga mitmeid vasakpoolse maailmavaa-
tega haritlasi. Peagi astus enamik neist siiski kommunistlikusse 
parteisse. Peaministri asetäitjaks sai ajalooprofessor Hans Kruus. 
Teiste hulgas said ministriteks Nigol Andresen, Maksim Unt, Alek-
sander Jõeäär ja Neeme Ruus, kes olid juba 1930ndatel kontaktis 
Kominterniga.

Johannes 
Vares-Barbarus
(1890−1946)

14. ja 15. juulil korraldati parlamendivalimised korraga nii 
Eestis, Lätis kui ka Leedus. Igas valimisringkonnas lubati üles 
seada ainult üks kandidaat, kes esindas kommunistide kontrollitud 
valimisliitu (Eestis oli selleks Eesti Töötava Rahva Liit). Vastas-
kandidaatide mandaadid Eestis tühistati. Valimistulemusi võltsiti, 
valima minemast keeldujaid hirmutati. Selle tulemusena oli nii 
valimisosalus kui ka ainsa valimisliidu võit ebausutavalt ülekaa-
lukas. Nädala pärast, 21. juulil, kogunesid kõigi kolme Balti riigi 
nukuparlamendid korraga oma esimesele istungile, kuulutasid 
esimese asjana oma riigid nõukogude sotsialistlikeks vaba-
riikideks ja esitasid NSV Liidule liitumispalve. President K. Päts 
tagandati ametist, tema kohusetäitjaks sai peaminister J. Vares 
(K. Päts küüditati juba 30. juulil koos perekonnaliikmetega Vene-
maale Ufa linna). 

1940. a augusti alguses Moskvas kogunenud NSV Liidu Ülem-
nõukogu istungjärk võttis Balti riikide liitumispalved mõistagi 
vastu. 6. augustil 1940 liideti Eesti NSV Liiduga. 25. augustil 
kuulutati nukuparlament – Riigivolikogu – Eesti NSV Ülemnõu-
koguks ja võeti vastu Eesti NSV konstitutsioon, mis oli koostatud 
NSV Liidu konstitutsiooni eeskujul.

NSV Liidu eesmärk oli Balti riikide likvideerimine ja nende liitmine 
NSV Liiduga. 1930ndate rahvusvaheline õigus ei pidanud enam sõda 
riikidevahelise poliitika legaalseks vahendiks, nagu see oli olnud 
varem. Seetõttu pidi NSV Liit esitama Balti riikide NSV Liiduga liit-
mist kui siseriiklike protsesside tulemust. NSV Liidu välispoliitiline 
eesmärk jäi osalt siiski saavutamata. 23. juulil 1940 teatas USA 
asevälisminister Sumner Welles, et USA ei tunnusta Balti riikide NSV 
Liiduga liitmist. Wellesi avaldusest sai lääneriikide sõjajärgse Balti 
riikide okupatsiooni mittetunnustamise poliitika alusdokument.
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Sovetiseerimine 
Sovetiseerimine sai täishoo sisse pärast Eesti inkorporeerimist 
NSV Liitu. Augustis ametisse astunud uude valitsusse, ENSV 
Rahva komissaride Nõukokku (RKN), kuulus juba üksjagu 
kommuniste ja NSV Liidust tulnud isikuid. Eesti NSV tegelik juht 
oli Moskvast saadetud volinik Vladimir Botškarjov. Eestimaa 
Kommunistliku (bolševike) Partei I sekretäriks nimetati NSV 
Liidu välisluure agent Karl Säre, kes oli 1938. a Eestisse tagasi 
pöördunud. Nominaalne riigipea oli ENSV Ülemnõukogu presii-
diumi esimees Johannes Vares ja RKNi esimees (valitsusjuht) 
Johannes  Lauristin, kes oli aastatel 1924–1938 kommunistliku 
tegevuse eest vangis olnud. Kõigisse tähtsamatesse ametiasutus-
tesse määrati NSV Liidust saadetud spetsialistid, kes pidid kont-
rollima asutuse tegevust ja töötajate meelsust. Uue võimuga läks 
kaasa pahempoolselt meelestatud töölisi, aga ka kooliõpetajaid 
ja haritlasi, kes esialgu uskusid sovetlikku propagandat uut tüüpi 
ühiskonna eelistest ja kommunismi paratamatust võidust.

Sumner Wellesi avaldus 
23. juulil 1940
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Olulisemate majandusreformidena kuulutati maa kogu rahva 
omandiks ning riigistati pangad, suurtööstused, kaevandused ja 
transpordiettevõtted. Talude suurusele kehtestati ülempiir. Talud, 
mis olid suuremad kui 30 ha, pidid osa maast uusmaasaajatele ära 
andma. 1940. a lõpuks kehtestati NSV Liidu seadused, novembris 
asendati Eesti kroon Nõukogude rublaga. Rubla tegelik ostujõud 
oli palju väiksem kui vahetuskurss – 1 kroon = 1,25 rbl –, mistõttu 
enamik inimesi kandis kahju. Peale selle ostsid NSV Liidust tulnud 
parteitegelased, ametnikud, sõjaväelased ja nende perekonnaliik-
med Eesti kauplused kiiresti tühjaks. NSV Liidus valitses kõigest 
puudus ja tarbekaupade hinnadki olid kõrgemad. 1941. a alguseks 
sarnanes Eesti varustatus toiduainete ja esmatarbekaupadega 
järjest rohkem NSV Liidu kasinate oludega.

Eesti sõjavägi reorganiseeriti Punaarmee 22. territoriaal-
seks laskurkorpuseks. Sõdurid ja ohvitserid säilitasid oma vormi, 
kuid pidid Eesti eraldusmärgid asendama Punaarmee omadega. 
Iga üksuse juurde määrati Punaarmee ohvitser, samuti poliitjuhid. 
Sõjaväelaste meelsust kontrollis NKVD eriosakond. Palju ohvitsere, 
aga ka alamväelasi arreteeriti, paljud sunniti Nõukogude riikliku 
julgeoleku asutustega koostööd tegema. Ajateenijaid, kelle sund-
aeg oli lõppenud, esialgu koju ei lubatud.

Poliitiline terror
Kommunistliku terrori tööriistaks oli Siseasjade Rahvakomissa-
riaat (NKVD), mille osakonnad tegutsesid igas maakonnas. 1941. a 
alguses lahutati riikliku julgeoleku valdkond NKVDst iseseisvaks 
Riikliku Julgeoleku Rahvakomissariaadiks (NKGB). Süüaluste 
saatuse üle otsustas erikohus, poliitiline tribunal. Eestis tegutses 
NKVD Balti ringkonna sõjatribunal. 

Poliitilise terrori esimesteks ohvriteks olid pärast bolševike 
võimuhaaramist Venemaalt Eestisse põgenenud valgekaartlased – 
ohvitserid, Vene poliitiliste erakondade aktivistid, ettevõtjad jt. 
Samuti arreteeriti esialgu kõik poolakad, et leida nende seast Poola 
sõjaväelasi. Poolakaid oli Eestis sadu, sest 1930ndate lõpul tulid 
suviti Eestisse poola põllutöölised, leevendamaks siinset tööjõu-
puudust. Kolmandaks kategooriaks olid Eesti poliitilise politsei 
ametnikud ja poliitilise politsei nii tegelikud kui ka väidetavad 
agendid peamiselt töölisorganisatsioonides. 1940. a lõpuks oli 
Eestis juba umbes 1000 poliitvangi.

Arreteerimised jätkusid 1941. a. Nüüd vangistati suurem osa 
juhtivaid poliitikategelasi, kõrgemad riigiametnikud, ohvitserid, 

Sõja ja rahu vahel II. 
Esimene punane aasta. 
Peatoimetaja E. Tarvel. 
Tallinn: S-Keskus, 2010.
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politseinikud, ettevõtjad, jõukamad taluomanikud, majaomanikud, 
osa haritlasi, seltskonnategelased, nende hulgas eriti Kaitseliidu ja 
Naiskodukaitse aktivistid jt. Kokku vangistati aastatel 1940–1941 
poliitilistel põhjustel umbes 8000 inimest. Need, kelle tribunal oli 
süüdi mõistnud, saadeti Gulagi vangilaagritesse NSV Liidus, kus 
enamik neist suri juba enne 1942. a lõppu. Umbes 400 inimest 
mõisteti surma ja lasti maha Eestis. Need, keda ei jõutud tribunali 
ette saata Eestis, mõisteti süüdi vangilaagrites. Ka nende seas oli 
sadu surmamõistetuid.

Kommunistliku terrori kulminatsiooniks oli kümnete tuhan-
dete meeste, naiste ja laste küüditamine Eestist, Lätist ja Leedust 
14. juunil 1941. Eestist küüditati umbes 10 000 inimest. Ehk-
ki küüditati perekondade kaupa, eraldati perekonnapead juba 
raudteejaamades ja saadeti Gulagi vangilaagritesse, kus nad süüdi 
mõisteti ja varem arreteeritute saatust jagasid. Naised, lapsed ja 
vanurid saadeti sundasumisele Siberi kolhoosidesse ja metsakü-
ladesse, kus paljud surid nälja, üle jõu käiva töö, külma ja haiguste 
tõttu. Vähesed ellujäänud said Eestisse tagasi pöörduda alles pä-
rast Stalini surma 1950ndate teisel poolel.

Meelis Maripuu. Küüdita-
mised Eestis 1941. aasta 
suvel. – 1941. aasta Eestis. 
Koostanud T. Hiio. Eesti 
Sõjamuuseum – kindral 
Laidoneri Muuseum, 2007. 

KÜSIMUSED JA ÜLESANDED

1. Millised sündmused rahvusvahelistes suhetes tõukasid Eesti 
lootusetusse olukorda augustis ja septembris 1939? Põhjenda 
vastust kahe näitega.

2. Anna hinnang Konstantin Pätsi juhatatud 26. septembri 1939. a 
valitsuse koosoleku otsustele. 

3. Mis oli Eesti ja NSV Liidu vastastikuse abistamise lepingu põhisisu? 
Milline oli selle mõju Eesti välispoliitikale?

4. Miks halvenesid Eesti ja Soome suhted Talvesõja ajal?
5. Milles seisnes baltisakslaste ümberasumine ehk Umsiedlung?
6. Kas Eesti okupeerimine 17. juunil 1940. a olnuks välditav?
7. Miks võib väita, et Eesti okupeerimine Punaarmee poolt 1940. a 

juunis ei toimunud päris ilma vastupanuta? Too konkreetne näide.
8. Kes olid nn juunikommunistid? Mis oli nende tegevuse eesmärk?
9. Milles seisnes sovetiseerimine ja poliitiline terror Nõukogude 

okupatsiooni esimesel aastal?
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1.2.
Lahingud Eestis 1941. a ja 
Saksa okupatsioon 
22. juunil 1941 algas sõda Saksamaa ja NSV Liidu vahel ning Saksa 
väed tungisid kiiresti edasi. Sõja alguses läksid paljud mehed ja nai-
sed metsa varju, kuna kardeti uut küüditamist. Teiseks läksid noo-
red mehed varju juulis alanud Nõukogude mobilisatsiooni eest. Ja 
kolmandaks taheti võidelda vihatud kommunistide, NKVDmeeste, 
hävituspataljonide ja taganevate Punaarmee sõdurite vastu. Ku-
junesid metsavendade salgad, mis tegutsesid üldiselt omaette. 
Keskne juhtimine puudus.

1941. a suvel tapsid NSV Liidu julgeolekuasutused ja tagane-
vad punaarmeelased Eestis veel umbes 2000 inimest. Enamasti 
langesid terrori ohvriks tsiviilisikud, keda süüdistati vaenlase 
abistamises, mobilisatsioonist kõrvalehoidmises jm. Sadu inimesi 
mõrvati Eesti vanglates. Tuntuim on massimõrv Tartu vanglas, kus 
juuli alguses, vahetult enne linna mahajätmist, tapsid NSV Liidu 
julgeolekumehed 199 inimest, nende seas lastekirjanik Jüri Pari-
jõgi. Pärast sõja algust lasti Tallinna vanglates maha palju tuntud 
riigitegelasi, sõjaväelasi, ametnikke ja poliitikuid. Teiste hulgas 
mõrvati juuli alguses endised riigivanemad Friedrich Akel, Jaan 
Teemant ja Jaan Tõnisson.

1941. a lahingud Eestis
22. juunil ei olnud Punaarmee Saksamaa rünnakuks valmis. Wehr-
macht tungis kiiresti edasi ning esimeste nädalatega vallutati Lee-
du ja Läti. Saksa väed ületasid Eesti piiri 7. juulil ja hõivasid kiiresti 
Pärnu, Viljandi ja Võru. Sakslaste lähenedes võtsid metsavennad 
mitmes vallas võimu enda kätte ja sundisid kommunistid ning 
nõukogude aktivistid põgenema. Metsavendade vastu saadeti hävi-
tuspataljonid, mis olid formeeritud tagala julgestuseks kommunis-
tidest ja nõukogude aktivistidest, kuid mida juhtisid Punaarmee ja 
NKVD ohvitserid. Oli veriseid kokkupõrkeid, hävituspataljonlased 
ei kohkunud tagasi ka rahulike elanike mõrvamisest, keda nad 
kahtlustasid metsavendade abistamises.

Saksa pealetung soikus KeskEestis juuli keskel. PõhjaEestit 
kontrollis esialgu Punaarmee, kelle ülesandeks oli Eesti saarte 
ning Paldiski, Tallinna ja Soome lahe ranniku enda käes hoidmine. 
See tagas Balti laevastiku tegevusvabaduse ning aitas leevendada 

Metsavennad Suvesõjas 
1941. Eesti relvastatud 
vastupanuliikumine 
Omakaitse dokumentides. 
Koostanud T. Noormets. 
Tallinn: Riigiarhiiv, 2003.
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survet Leningradile. Nõukogude võim kuulutas 1941. a juulis välja 
mobilisatsiooni Punaarmeesse. Eestist viidi NSV Liidu tagalasse 
rohkem kui 33 000 sõjaväekohuslast ja reservisti. Lisaks evakuee-
riti Eestist umbes 25 000 inimest, peamiselt partei ja nõukogude 
asutuste töötajad, aga ka hulk erialaspetsialiste, raudteelasi, te-
hasetöölisi jt.

Okupeeritud maade elanike mobiliseerimine okupeeriva riigi relva-
jõududesse oli keelatud 1907. a Haagi konventsiooniga maasõja 
seadustest ja tavadest. Ehkki NSV Liit ja Saksamaa loobusid oma-
vahelises sõjas Haagi konventsiooni tunnustamisest, loeti see pä-
rast sõda Nürnbergi protsessil tagasiulatuvalt rahvusvaheliseks 
tavaõiguseks. Osa Saksa kindraleid mõisteti sõjakurjategijatena 
süüdi rahvusvahelise sõjaõiguse, s.o Haagi konventsiooni rikku-
mises. Analoogiliselt tuleb rahvusvahelise õiguse rikkumiseks pi-
dada ka 1941. a mobilisatsiooni Eestis, samuti hilisemaid Saksa 
sundmobilisatsioone.

1941. a juuli teisel poolel Saksa vägede pealetung jätkus. Ees-
tisse toodi lisajõude ja Punaarmee visa vastupanu suudeti murda. 
Sakslastele oli tähtis Balti laevastiku baaside vallutamine, sest 
Nõukogude sõjalaevad takistasid nii maagitransporti Skandinaa-
viast kui ka NSV Liidu vastu võitlevate üksuste varustamist meritsi. 

Saksa sõdurid Pärnus

Juhan Peegel. Ma langesin 
esimesel sõjasuvel. Tallinn: 
Tammerraamat, 2008.
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Lahingud Eestis olid kaotusterohked. Sakslased kaotasid ainu-
üksi langenutena üle 3000 mehe. Punaarmee langenute arv ei ole 
teada, kuid sakslased võtsid Eestis vangi umbes 50 000 meest. 
Surma sai ka sadu Eesti metsavendi ning vabatahtlike üksuste ja 
Omakaitse liikmeid. 1941. a lõpus korraldasid Saksa okupatsioo-
nivõimud Eestis elanike registreerimise. Kui 1940. a alguses elas 
Eestis üle 1,13 miljoni inimese, siis 1941. a lõpuks oli alles alla 
ühe miljoni elaniku.

Saksa okupatsioon ja natslik terror
Vaatamata eestlaste lootusele, sakslased Eesti iseseisvust ei taasta-
nud. Algas Saksa okupatsioon. 1941. a detsembris kehtestati Eestis 
tsiviilokupatsioonivalitsus – Eestimaa kindralkomissariaat. See oli 
osa riigikomissariaadist Ostland, kuhu kuulusid veel Läti, Leedu ja 
Valgevene. Eestimaa kindralkomissariks nimetati Karl-Siegmund 
Litzmann. Talle allus Eesti Omavalitsus, mis tegeles kohalike 
küsimustega. Omavalitsuse eesotsas oli Hjalmar Mäe. Eri elu-
valdkondi kureerisid Omavalitsuse direktooriumid. Kuid kõrgem 
võim kuulus kindralkomissarile ja tema ametkonnale.

Saksa kindral Georg 
von Küchler Tallinnas

Pealegi suutis Nõukogude lennuvägi veel augustis Saaremaalt Ko-
gula lennuväljalt mõne korra Berliini pommitada, mis hoolimata 
väikesest kahjust oli suur löök Saksa propagandale. 28. augustil 
langes Tallinn, oktoobri alguses Saaremaa ja 21. oktoobril Hiiu-
maa. Viimase Eesti punktina jõudsid sakslased detsembri alguses 
Osmussaarele, mille Balti laevastik oli äsja maha jätnud seoses 
Hanko mereväebaasi evakueerimisega.
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Saksa julgeolekuasutused (Julgeolekupolitsei ja SD) alustasid 
kohe Eestisse sisenedes natsionaalsotsialistide rassiliste ja po-
liitiliste vastaste jälitamist ja hävitamist. Vangistati rohkem kui 
15 000 inimest, kelle seas olid juudid, kes ei olnud Eestist koos 
evakueeritutega lahkunud, kommunistid ja hävituspataljonide liik-
med, aga ka hulk inimesi, keda ainult kahtlustati kommunistidega 
koostöös, samuti pealekaebuste ohvrid. 1942. a alguseks mõrvati 
tuhandeid inimesi, sealhulgas umbes 1000 Eestisse jäänud juuti. 
Suur osa vangistatutest siiski vabastati, kas õigeks mõistetutena 
või pärast mõnekuulise vangilaagrikaristuse ärakandmist. Üldse 
mõrvati Saksa okupatsiooni ajal umbes 8000 Eesti kodanikku ja 
elanikku, enamik neist olid eestlased.

Terroris osalesid ka eestlased, peamiselt 1941. a sügisel moo-
dustatud poliitilise politsei liikmed. Poliitiline politsei reorganisee-
riti 1942. a kevadel Saksa Julgeolekupolitsei osakonnaks − Eesti 
Julgeolekupolitseiks. Mahalaskmiskomandod moodustati ka Oma-
kaitse üksuste liikmetest.

Miks nad seda tegid? Põhjusi oli erinevaid. Oli neid, kes tahtsid kätte 
maksta kommunistliku terrori ohvriks langenud lähedaste eest. Oli 
neid, kes tegid seda teenistusvalmidusest. Ja lõpuks, nagu kõikjal, 
oli neidki, kes täitsid lihtsalt käsku, nagu SSi ja politseiüksustes 
teeninud sakslasedki.

Esireas vasakult: 
Hjalmar Mäe 
(1901−1978) ja 
Karl-Siegmund 
Litzmann 
(1893−1945) ning 
Saksa sõjaväejuhid

Saksa propaganda Eestis üritas võita eestlaste toetust nii tagala 
turvalisuse huvides kui ka hiljem selleks, et rakendada eestlaste töö-
jõudu sõjamajanduses ja eesti sõdureid rindel. Sakslased saavutasid 
teatud edu tänu võrdlusele eelnenud Nõukogude  okupatsiooniga ja 
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hirmule bolševike tagasipöördumise ees. Eesti riiklust ei taastatud, 
eraomand taastati väga piiratud ulatuses ning kogu Eesti majandus 
rakendati Saksamaa sõjaliste huvide teenistusse.

1943. a hakati kiirkorras Eesti põlevkivitööstust laiendama, 
kuna Saksa sõjamasin vajas kütust. Eestisse toodi selleks umbes 
10 000 juuti Kaunase ja Vilniuse getodest, keda rakendati pea-
miselt põlevkivipiirkonnas. 1944. a septembris panid sakslased 
toime massimõrva, mis jäädvustas Klooga kurikuulsana holokausti 
kaardile. Seal mõrvati üle 1800 juudi orjatöölise, kes olid Kloo-
gale toodud enamasti põlevkivipiirkonnast, kuhu oli tungimas 
Punaarmee, kuid keda Paldiski sadama kaudu Saksamaale vedada 
ei tahetud. Juba 1942. a sügisel oli Jägala lähedal KaleviLiival mõr-
vatud ligi 2000 juudi vangi, keda oli Eestisse kahe ešeloniga veetud 
Saksamaalt ja Tšehhist. Enamik viidi mõrvapaigale otse Raasiku 
raudteejaamast. Lisaks hoiti Eestis asunud sõjavangilaagrites kok-
ku umbes 45 000 Punaarmee sõjavangi, kellest umbes kolmandik 
hukkus siin nälja, haiguste ja ebainimlike elutingimuste tõttu. Koos 
teistest Euroopa riikidest toodud vangide ning Punaarmee sõja-
vangidega mõrvati või suri Eestis Saksa okupatsiooni ajal kokku 
ligi 30 000 tsiviilisikut ja sõjavangi. 

Rahvuslik vastupanuliikumine ja õiguslik järjepidevus
Erinevalt sakslaste poolt okupeeritud Valgevenest, Ukrainast 
ja Vene maa aladest Eestis kommunistlikku partisaniliikumist 
ei tekkinud. Eestlased olid meelestatud kommunismivastaselt. 
 Leningradi lähistel moodustati küll Eesti partisaniliikumise staap, 
kuid Eestisse saadetud Nõukogude partisanid, enamasti eestlased, 
tabati peagi või nad andsid end ise üles. Mõnevõrra edukam oli 
1944. a kevadtalvel juba rinde lähitagalasse saadetud diversiooni-
gruppide tegevus, kuid needki löödi puruks. 

Alates 1943. a aktiviseerus rahvuslik vastupanuliikumine. Saks-
laste tagasilöögid rindel näitasid, et Saksamaa võit on vähetõenäoli-
ne ning vähesed ellujäänud Eesti poliitikud koos 1940. a välismaale 
jäänud Eesti diplomaatidega ning nende noortest aktivistidest 
kaastöölised hakkasid tegutsema nn kolmanda tee nimel. See tä-
hendas hoidumist koostööst natsionaalsotsialistide ja kommunis-
tidega ning toetuse otsimist lääneriikides. Neid innustas 1941. a 
augustis USA presidendi ja Briti peaministri poolt alla kirjutatud 
Atlandi Harta, mis lubas pärast sõja lõppu vabaduse kõigile alis-
tatud rahvastele. 1943. a algas eesti noormeeste värbamine Eesti 
SSleegioni. Rahvuslastest aktivistid tegid põrandaalust propagan-


